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 : يف إنه

  ، ٣:٠٠ – ٠١:٠٠ الساعة يف ، ٢٠١٦-٠١-٢٦ املوافق ،الثالثاء يوم •

 .٢٠١٦-٠١-٣١يوم األحد، املوافق و  •

 . فريق العمل باملركز وحبضوراخلامس عشر  االجتماع عقد مت ،املركز اجتماعات وبقاعة 

v إىل االجتماع يهدف :  
 التعرف على ما مت إجنازه يف املشروع على مستوى املركز. •

 التعرف على متطلبات إعداد دليل إجراءات إدارية للمركز هلذه املرحلة قبل زيارة الشركة املاحنة لشهادة استحقاق األيزو •
 .مع حتديد موعد الزيارة

  يع املهام.خطة عمل الفريق باملركز وتوز •
 .٢٠١٦-٢٠١٥للمركز للعام  SWOTإجراء حتليل  •

v مراجعة و االتفاق على التايل مت االجتماع وخالل :  
 .مركز االعتماد وضمان اجلودةالتعرف على ما مت إجنازه يف املشروع على مستوى  •

o .وضع سياسة اجلامعة 

o  حتديد العمليات الرئيسية و الفرعية واملعلومات ذات العالقة (وصف العملية واملدخالت واملخرجات والضوابط
 اصة).واملوارد اخل

o  ٢٠١٦-٢٠١٥وضع مقترح ألهداف املركز للعام األكادميي. 

o مم للعام  قائمة األطراف املعنية ومتطلبا٢٠١٦-٢٠١٥وتوقعا. 

 التعرف على متطلبات إعداد دليل إجراءات إدارية للمركز هلذه املرحلة قبل زيارة الشركة املاحنة لشهادة استحقاق األيزو: •

o  اعداد حتليلSWOT ٢٠١٦-٢٠١٥لعام األكادميي للمركز ل. 

o .مقائمة األطراف املعنية ومتطلبا 

o  اعداد سجل للمخاطر (املتحصل عليها من حتليلSWOT .( وخماطر العمليات 

o  اعداد سجل للفرص (املتحصل عليها من حتليلSWOT.( 

o  ومنوذج سجل املخاطر وسجل الفرصإعداد مناذج (دليل اإلجراءات اإلدارية.( 

o أعاله 5واملعلومات ذات العالقة وفقاً للبند)  4(الواردة يف منوذج   ليات املركزاعداد خمطط لعم. 

o  5.4 -5.2اعداد خطط لتنفيذ أهداف املركز املعتمدة هلذا العام (وفقاً للنموذج.( 

o قيق التد –التقارير الدورية  –قياس رضا املستفيدين  -كتابة اإلجراءات املتعلقة بالعمليات ( االجتماعات الدورية
 الداخلي) والنماذج ذات العالقة.

  :ق باملركز وتوزيع املهاممل الفريخطة ع •
  الزمن  مسئولية التنفيذ  البند  ر.م
  ٢٧/٠١/٢٠١٦  فريق العمل باملركز .٢٠١٦- ٢٠١٥للمركز للعام األكادميي  SWOTاعداد حتليل  -١
  ٢٦/٠١/٢٠١٦  فريق العمل باملركز  قائمة األطراف املعنية ومتطلبام. -٢
  ٢٨/٠١/٢٠١٦  فريق العمل باملركز وخماطر العمليات ). SWOTاعداد سجل للمخاطر (املتحصل عليها من حتليل  -٣
  ٢٨/٠١/٢٠١٦  فريق العمل باملركز ).SWOTاعداد سجل للفرص (املتحصل عليها من حتليل  -٤
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  الزمن  مسئولية التنفيذ  البند  ر.م
  ٢٧/٠١/٢٠١٦  اللجنةمنسق  سجل املخاطر وسجل الفرص).منوذج إعداد مناذج (دليل اإلجراءات اإلدارية و -٥
واملعلومات ذات العالقة )  4اعداد خمطط لعمليات املركز  (الواردة يف منوذج  -٦

 .أعاله 5وفقاً للبند
  ٠٣/٠٢/٢٠١٦  فريق العمل باملركز

 -5.2اعداد خطط لتنفيذ أهداف املركز املعتمدة هلذا العام (وفقاً للنموذج  -٧
5.4.( 

  ٠٤/٠٢/٢٠١٦  فريق العمل باملركز

قياس رضا  -جراءات املتعلقة بالعمليات ( االجتماعات الدوريةكتابة اإل -٨
 التدقيق الداخلي) والنماذج ذات العالقة –التقارير الدورية  –املستفيدين 

  ٠٤/٠٢/٢٠١٦  اللجنةمنسق 

تقدمي برنامج تدرييب لفريق العمل باملركز و أعضاء اللجنة مبشروع األيزو حول  -٩
MS VISIO أعاله. 6ات وفقاً للبند الستخدامه يف إعداد خمطط العملي  

  ٢٧/٠١/٢٠١٦  صاحلآالء أ. 
٣١/٠١/٢٠١٦  

  
واملعد للفترة الرباعي للجامعة تحليل ال، ويف ضوء 5B، وفقاً للنموذج ٢٠١٦-٢٠١٥للمركز للعام  SWOTإجراء حتليل  •

٢٠١٨-٢٠١٣. 

 .باملركز ومتطلبامطراف املعنية األمراجعة  •

البدء يف ه بغايات اجلامعة، مث دال، ومت االتفاق على التعديل يف اإلطار العام لألهداف واستبسياسة اجلامعةمراجعة  •
 د السياسة.إجراءات اعتما

 
 ٩٠٠١ األيزو ملتطلبات وفقاً باجلامعة اإلداري النظام تطوير جلنة منسق
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